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BAB V   

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN  

 

5.1. Kesimpulan   

1. Karakteristik Pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kebosanan kerja Pegawai di Akademi Maritim Yogyakarta. 

2. Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebosanan 

kerja Pegawai di Akademi Maritim Yogyakarta. 

3. Karakteristik Pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Pegawai di Akademi Maritim Yogyakarta. 

4. Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Pegawai di Akademi Maritim Yogyakarta. 

5.   Kebosanan memediasi pengaruh Karakteristik Pekerjaan terhadap Kinerja 

Pegawai Akademi Maritim Yogyakarta. 

6.   Kebosanan memediasi pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Pegawai Akademi Maritim Yogyakarta. 

7. Pengaruh total karakteristik pekerjaan terhadap kinerja melalui kebosanan 

lebih kecil dari koefisien pengaruh total lingkungan kerja terhadap kinerja 

melaui kebosanan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kinerja melalui kebosanan adalah yang dominan. 

5.2. Saran 

           Berkaitan dengan karakteristik pekerjaan, lingkungan kerja, dan kebosanan 

yang dapat berdampak positif terhadap kinerja pegawai Akademi Maritim 
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Yogyakarta, maka dapat diberikan saran dalam rangka untuk meningkatkan Kinerja 

Pegawai Akademi Maritim Yogyakarta, dengan cara: 

1) Disarankan untuk Akademi Maritim Yogyakarta agar membenahi sistem 

penilaian kerja. Karena AMY sendiri merupakan Institusi Pendidikan yang 

terdiri dari dosen dan karyawan. Oleh sebab itu perlu dibedakan penilaian 

kinerja antara Dosen dan Karyawan. Karena Untuk mencapai visi dan misi 

perguruan tinggi. Secara umum penilaian kinerja dosen ini akan dimanfaatkan 

perguruan tinggi untuk upaya meningkatkan kinerja dosen dalam Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) di kelas. Kemudian untuk merumuskan kebijakan 

sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan pelayanan pendidikan 

sesuai dengan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. Dan yang tidak kalah 

penting adalah untuk menjamin pelayanan terbaik kepada mahasiswa selaku 

stakeholder utama serta untuk meningkatkan Akreditasi. 

2) Disarankan untuk Akademi Maritim Yogyakarta untuk memperhatikan 

Karakteristik perkerjaan guna meningkatkan Kinerja pegawai. Dikarenakan 

pengaruh Karakteristik Pekerjaan menyebabkan adanya Kebosanan sehingga  

kinerja menurun. Dengan memperhatikan beberapa hal seperti:  

a) Mempertimbangkan struktur pekerjaan, beban kerja dan evaluasi kerja, 

b) Lebih memberikan ruang keleluasaan dalam mengambil keputusan 

pada setiap pekerjaan yang dilakukan. 

1) Disarankan untuk Akademi Maritim Yogyakarta untuk memperhatikan 

Lingkungan kerja dikarenakan lingkungan kerja lebih dominan dalam 
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mempengaruhi Kinerja melalui kebosanan. Dengan memperhatikan beberapa 

hal seperti :  

a) Penataan ruang kerja yang lebih baik, baik dari segi penerangan 

maupun penataan meja kerja sehingga terlihat rapi, lebih terang dan 

menimbulkan rasa nyaman dalam bekerja. 

b) Membuat ruangan untuk lebih kedap suara dari kebisingan luar ruangan 

sehingga akan menimbulkan ketenangan dalam bekerja. 

c) Merutinkan evaluasi kerja sehingga direktur juga bisa lebih sering 

mengarahkan karyawan untuk bekerja lebih baik.  

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun demikian penelitian ini masih memiliki keterbatasan, salah satunya 

adalah belum menekankan pada dimensi-dimensi yang lebih luas lagi. 

 


